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Bezuinigingen en 
de kwaliteit van 
de samenleving 

'Er is een nieuwe trend gaande in de sa
menleving. Daar waar commercialisering, 
consumentisme en veralgemenisering 
hoogtij vieren, bespeur ik een 
tegenstroom, die oproept tot meer waar
degerichte oriëntaties. Oriëntaties van 
instellingen en personen die zich in hun 
handelen door meer laten inspireren dan 
alleen economisch gewin of door de 
vraag hoe je er zelf beter van wordt.' Dit 
zei CDA-voorzitter Van Velzen op de 
partijraad van het CDA van 23 november 
jongstleden te Amsterdam. 

Zijn woorden sluiten naadloos aan bij 
de open brief van het Verband van Ka
tholieke Maatschappelijke Organisaties 
(V KMO) aan de leden van het kabinet en 
de Eerste en Tweede Kamer der Staten
Generaal van oktober jongstleden. Het 
VKMO stelt dat een samenleving behoef
te heeft aan zingeving en aan waarden 
en normen die het doen en laten van 
mensen richting geven. Het stelt dat ook 
in overheidskringen, door verklaringen in 
nota's en uitspraken van bewindslieden, 
de laatste tijd meermalen naar voren is 
gebracht dat een levensbeschouwelijke 
oriëntatie en daaraan ontleende waarden 
en normen onmisbaar zijn voor de sa
menleving en voor een goed functione
ren van mensen binnen die samenleving. 

Het VKMO constateert tegelijkertijd dat 
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het concrete beleid daar haaks op staat. 
In steeds sterker mate, zo zegt het 
VKMO, lijkt het overheidsbeleid ervan uit 
te gaan dat: 
- verhoging van efficiency automatisch 

leidt tot kwaliteitsverbetering; 
- schaalvergroting sleutel is voor de 

oplossing van problemen; 
- levensbeschouwelijke organisatie en 

inspiratie geen maatschappelijke 
waarde hebben. 

Onlangs richtte de minister van WVC 
een schrijven aan zo'n 300 organisaties 
waarin zij niet alleen bezuinigingen aan
kondigde, maar de organisaties ook 
'vraagt' zich te herstructureren. Daarmee 
bedoelt de minister in dit geval fuseren. 
De aangeschreven organisaties hebben 
massaal gereageerd. Niet zozeer ten 
aanzien van de voorgenomen bezuinigin
gen - daarvan wordt de noodzaak over 
het algemeen wel ingezien -, alswel op 
de dwang tot 'herstructurering' en het 
gemis aan openheid inzake de afwegin
gen en criteria die geleid hebben tot de 
voorgenomen maatregelen. En terecht. 
De minister overschrijdt daarmee haar 
bevoegdheden. 

Het is zorgwekkend als vanuit ministe
ries maatregelen worden afgekondigd die 
zo massaal ervaren worden als sterk 
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indruisend tegen rechten en belangen 
die de maatregel beoogt te dienen. Ik 
denk dan niet alleen aan WVC. maar ook 
aan bijvoorbeeld maatregelen die het 
onderwijs en de gezondheidszorg betref
fen. Uit de brief van het VKMO en de 
protesten van de organisaties blijkt een 
bezorgdheid voor de kwaliteit van de sa
menleving. De kritieken zijn van funda
mentele aard en overstijgen het eigen 
belang. Als efficiency, winst en groei de 
beJangrijkste criteria worden. welke 
plaats blijft dan nog over voor het crite
rium kwaliteit? Kun je een ziekenhuis 
gelijk stellen met een speelgoedfabriek 
en de zieke louter zien als consument? 
Wat zal het uiteindelijke effect op de 
samenleving zijn van de commercialise
ring van het onderwijs? Blijven er naast 
kennisoverdracht nog mogelijkheden 
over voor persoonlijke en culturele vor
ming? De zorg om kwaliteit van de ar
beid is niet alleen een organisatie- of 
financieel probleem. 

Vanzelfsprekendheden 
Dat meer efficiency automatisch tot kwa
!iteitsverbetering leidt en schaalvergroting 
tot oplossen van problemen, is een stel
ling die veelal nog bewezen moet wor
den. In elk geval moet de waarde daar
van afgewogen worden tegenover over
wegingen, ingegeven door aard, doelstel
ling en inhoud van het werk. 

Van links tot rechts en van hoog tot 
laag in de politek zijn er mensen die 
deze visie delen. Toch lijkt de verhouding 
in de belangen vaak zoek. Blijkbaar 
staan politici en organisaties tegenover 
de vanzelfsprekendheden van economi
sche criteria vaak met lege handen. 

Als men deze problematiek daadwer
kelijk wil aanpakken, dan zal de oplos
sing vooral gezocht moeten worden in de 
preventieve sfeer. Tijdens het Christelijk 
Sociaal Congres in november jongstle
den werd gesproken over de noodzaak 
van het organiseren van de voorzorg. 
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Daarmee werd mijns inziens hetzelfde 
bedoeld: de vraag om bij beleidsvoorne
mens tegenover overwegingen van orga
nisatorische en economische aard, ook 
het belang van de pluriformiteit van de 
samenleving en de actieve participatie 
van een zo groot mogelijk aantal burgers 
en hun verbanden, dus de kwaliteit van 
de samenleving mee te laten wegen. Jos 
van Gennip, directeur van het Weten
schappelijk Instituut voor het CDA. deed 
in dit verband tijdens de studiedag van 
de Christelijke vereniging van Zieken
inrichtingen en Diaconessenziekenhuizen 
(CVZ) in november jongstleden nadruk
kelijk een beroep op organisaties om 
actief mee te denken. De politiek wil wel, 
maar heeft concreet materiaal nodig om 
zich op te baseren, aldus Van Gennip. 
Organisaties, zeker confessionele, zou
den op deze oproep in moeten gaan en 
aan de hand van concrete gegevens 
laten zien hoe. waar en in welke mate 
beleid en trends ingaan tegen respectie
velijk aansluiten bij het beleid met betrek
king tot de kwaliteit van de samenleving. 
Het gaat daarbij niet om de mooie kan
sen die het beleid in theorie biedt, maar 
om het feitelijk effect van de maatrege
len. Structureel overleg tussen politici en 
beleidsvoorbereiders enerzijds en des
kundigen en deskundige organisaties 
anderzijds is van belang. Organisaties 
zijn vaak pas op de hoogte als ze het 
schrijven van de bevoegde instantie 
ontvangen. Dus te laat. Voor politici zal 
het een kunst zijn om alvorens de traditi
onele en trendy stellingen te betrekken, 
eerst te luisteren naar het veld. Voor 
confessionele organisaties zal het een 
kunst zijn om zó te spreken dat het mo
gelijk is de discussie zakelijk te voeren. 
Dus niet op grond van getuigenis, maar 
op grond van argumenten die voor een 
ieder gelden. 
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